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Funktion och prestanda
När du inte använder din klocka med 

automatiskt urverk sätter du den helt enkelt 
i watch windern som roterar den och på så 

sätt drar upp urverket vilket gör att du slipper 
ställa klockan nästa gång du vill använda den. 
Att hålla igång klockan är bra för oljan och ser 
till att urverket smörjs vilket ökar livslängden 
och serviceintervallen på din klocka. Modalos 

winders har olika automatiska rotationsprogram 
för att passa alla typer av klockor med 

automatiskt urverk.

 

Exklusiva och eleganta
Modalos exklusiva watch winders och 

klockboxar håller inte bara mycket hög 
kvalitet. Tack vare 18 lager högblank, 

handpolerad pianolack är de även vackra att 
titta på. En Modalo watch winder håller igång 

dina klockor år efter år. Motorer av högsta 
kvalitet ger tyst gång och lång livslängd. 

Inredningen är gjord av mjukt pu läder för att 
skydda dina klockor mot repor och stötar.

Modalo watch winders - Keeps your precision timepiece in great shape
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Modalo Clasico 120 är en exklusiv
watchwinder för två klockor. Den 
är lackerad med 18 lager högblank, 
handpolerad pianolack. Windern håller 
dina automatiska klockor uppdragna 
och ser till så att de alltid är redo att 
användas. Den drivs med medföljande 
nätadapter eller med batterier och den 
har fyra automatiska rotationsprogram 
för att passa alla typer av automatur.

ANTAl klockor: 2+0.

YTskIkT: Pianolack, olika färger.

INTErIör: svart, vitt, grått PU-läder.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Ja (batterier medföljer ej).

sTYrNINg: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.

MåTT: 18x24x21 cm.

gArANTI: 2 år.



5www.modalo.se

MODALO Clasico 120 2 795 kr

Svart/Svart #111011
Pris 2 795 kr

Svart/Vit #111012
Pris 2 795 kr

Svart/Svart #111016
Pris 2 795 kr

Brunt trä/Svart #111031
Pris 2 795 kr

Rött trä/Vit #111042
Pris 2 795 kr

Brunt trä/Vit #111032
Pris 2 795 kr
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Modalo Magma 120 är en exklusiv 
watchwinder för två klockor. Den 
är lackerad med 18 lager högblank, 
handpolerad pianolack. Windern håller 
dina automatiska klockor uppdragna 
och ser till så att de alltid är redo att 
användas. Den drivs med medföljande 
nätadapter eller med batterier och den 
har fyra automatiska rotationsprogram 
för att passa alla typer av automatur.

ANTAl klockor: 2+0.

YTskIkT:  Pianolack, svart eller kolfiber.

INTErIör: svart eller vitt PU-läder.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Ja (batterier medföljer ej).

sTYrNINg: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.

MåTT: 18x18x20 cm.

gArANTI: 2 år.
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MODALO Magma 120 från 2 995 kr

Svart/Svart #151011
Pris 2 995 kr

Svart/Vit #151012
Pris 2 995 kr

Carbon/Svart #151081
Pris 3 295 kr
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Modalo Timeless 123 är en exklusiv 
watchwinder för två klockor. Den har 
även utrymme för fast förvaring av 
ytterligare tre klockor. Den är lackerad 
med 18 lager högblank, handpolerad 
pianolack. Windern håller dina 
automatiska klockor uppdragna och ser 
till så att de alltid är redo att användas. 
Den drivs med medföljande nätadapter 
eller med batterier och den har fyra 
automatiska rotationsprogram för att 
passa alla typer av automatur.

ANTAl klockor: 2+3.

YTskIkT: Pianolack, olika färger.

INTErIör: svart eller vitt PU-läder.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Ja (batterier medföljer ej).

sTYrNINg: Elektronisk. Medurs och/eller
moturs.

MåTT: 18x24x21 cm.

gArANTI: 2 år.
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MODALO Timeless 123 3 295 kr

Svart/Svart #101011
Pris 3 295 kr

Svart/Vit #101012
Pris 3 295 kr

Mörkbrun/Svart #101061
Pris 3 295 kr

Mörkbrun/Vit #101062
Pris 3 295 kr

Brunt trä/Vit #101032
Pris 3 295 kr

Svart/Röd #101014
Pris 3 295 kr
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Modalo Timeless 225 är en exklusiv 
watchwinder för fyra klockor. Den har 
även utrymme för fast förvaring av 
ytterligare fem klockor. Den är lackerad 
med 18 lager högblank, handpolerad 
pianolack. Windern håller dina 
automatiska klockor uppdragna och ser 
till så att de alltid är redo att användas. 
Den drivs med medföljande nätadapter 
eller med batterier och den har fyra 
automatiska rotationsprogram för att 
passa alla typer av automatur.

ANTAl klockor: 2x2+5.

YTskIkT: Pianolack, olika färger.

INTErIör: svart eller vitt PU-läder.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Ja (batterier medföljer ej).

sTYrNINg: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.

MåTT: 32x24x21 cm.

gArANTI: 2 år.
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MODALO Timeless 225 3 995 kr

Svart/Svart #102011
Pris 3 995 kr

Svart/Vit #102012
Pris 3 995 kr

Mörkbrun/Svart #102061
Pris 3 995 kr

Mörkbrun/Vit #102062
Pris 3 995 kr

Brunt trä/Vit #102032
Pris 3 995 kr

Rött trä/Vit #102042
Pris 3 995 kr

Vit/Svart #102021
Pris 3 995 kr

Vit/Vit #102023
Pris 3 995 kr
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Modalo Timeless 327 är en exklusiv 
watchwinder för sex klockor. Den 
har även utrymme för fast förvaring 
av ytterligare sju klockor. Den är 
lackerad med 18 lager högblank, 
handpolerad pianolack. Windern håller 
dina automatiska klockor uppdragna 
och ser till så att de alltid är redo att 
användas. Den drivs med medföljande 
nätadapter och den har fyra automatiska 
rotationsprogram för att passa alla typer 
av automatur.

ANTAl klockor: 3x2+7.

YTskIkT: Pianolack, svart.

INTErIör: svart eller vitt PU-läder.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Nej.

sTYrNINg: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.

MåTT: 46x24x21 cm.

gArANTI: 2 år.
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MODALO Timeless 327 4 995 kr

Svart/Svart #103011
Pris 4 995 kr

Svart/Vit #103012
Pris 4 995 kr
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Modalo Timeless 429 är vår största 
watchwinder med plats för åtta klockor. 
Det finns även utrymme för fast 
förvaring av ytterligare nio klockor. 
Den är lackerad med 18 lager högblank, 
handpolerad pianolack. Windern håller 
dina automatiska klockor uppdragna 
och ser till så att de alltid är redo att 
användas. De drivs med medföl jande 
nätadapter och den har fyra autom atiska 
rotationsprogram för att passa alla typer 
av automatur.

ANTAl klockor: 4x2+9.

YTskIkT: Pianolack, svart.

INTErIör: svart eller vitt PU-läder.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Nej.

sTYrNINg: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.

MåTT: 61x24x21 cm.

gArANTI: 2 år.
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MODALO Timeless 429 5 995 kr

Svart/Svart #104011
Pris 5 995 kr

Svart/Vit #104012
Pris 5 995 kr
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Modalo Evo 110 är en exklusiv 
watchwinder för en klocka. Den har en 
unik pyramidformad design och finns i 
fyra olika färger. Den är lackerad med 18 
lager högblank, handpolerad pianolack. 
Windern håller din klocka med 
automatiskt urverk uppdragen och ser
till så att den alltid är redo att användas.
Den drivs med medföljande nätadapter 
och den har fyra automatiska 
rotationsprogram för att passa alla
typer av automatur.

ANTAl klockor: 1.

YTskIkT: Pianolack, olika färger.

NäTADAPTEr: Ja.

BATTErIDrIfT: Nej.

sTYrNINg: Elektronisk, 5 lägen. Medurs
och/eller moturs rotation.

MåTT: 20x20x20 cm.

gArANTI: 2 år.
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MODALO Evo 110 från 3 495 kr

Svart #251011
Pris 3 495 kr

Vit #251021
Pris 3 495 kr

Mörkbrun #251068
Pris 3 695 kr

Carbon #251088
Pris 3 895 kr
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MODALO Boxar & Etuier från 1 190 kr

Förvaringsbox för 10 klockor  
Mörkbrun #7106
Pris 2 890 kr

Förvaringsbox för 10 klockor  
Carbon #7108
Pris 2 990 kr

Etui för 2 klockor  
Svart #5021
Pris 1 190 kr

Etui för 2 klockor  
Brun #5022
Pris 1 240 kr

Etui för 4 klockor 
Svart #5041
Pris 1 390 kr

Etui för 4 klockor 
Brun #5042
Pris 1 440 kr
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